
SHLA
INSPIRANDO ALUNAS DO 

ENSINO MÉDIO A SEGUIR 

CARREIRA EM 

ENGENHARIA E 

TECNOLOGIA

HIGH SCHOOL 

LEADERSHIP 
ACADEMY

Como escolher uma carreira 
satisfatória quando você mal 
consegue decidir o que quer 
almoçar?

O SWENext High School Leadership Academy (SHLA) oferece às alunas do ensino médio interessadas em STEM 
por todo o mundo a oportunidade de vivenciar a comunidade SWE em primeira mão por meio de networking, 
treinamento e tutoria online.

O SHLA oferece programação durante todo o ano, concedendo às alunas do ensino médio as ferramentas e 
recursos para adentrar a engenharia, ajudando-as a entender as diferenças entre disciplinas de engenharia, 
navegar pelos processos e decisões universitárias e se preparar para cargos de liderança no presente e no futuro.

O SHLA oferece oportunidades de treinamento e desenvolvimento de liderança em cinco faixas principais do 
programa:

Preparação para a 

faculdade 

Liderança

Caminhos STEM

Autodesenvolvimento
Inclusão e 

conscientização 
cultural 

No ano fiscal de 2022, tivemos mais de 1.224 visualizações ao vivo ou sob demanda 
até agora, e 3.108 visualizações totais desde o ano fiscal de 2021

Acesse swe.org/learning/high-school-leadership-academy ou envie um e-mail para 
swenext@swe.org para saber mais!

92% 
dos inscritos ficaram 
satisfeitos com o 
conteúdo do curso

81% a 87% 
de aumento na confiança 
em STEM das 
participantes do 
programa virtual

92% 
dos inscritos ficaram 
satisfeitos com a 
qualidade dos 
palestrantes do 
programa



A SWENext TV oferece aprendizagem ao vivo e conteúdo sob demanda com base nas principais faixas do programa. 
Todo o conteúdo sob demanda é hospedado no canal do SWENext no YouTube, juntamente com recursos e 
materiais adicionais para as alunas. 

Acesse o conteúdo da SWENext TV aqui

O SWENext Connect permite que as alunas se conectem presencialmente e online com colegas e tutoras da nossa 
comunidade SWE com experiência em vários campos da engenharia.

CONECTE-SE

Este projeto é baseado em trabalho parcialmente apoiado pela 
generosidade da Motorola Solutions Foundation, Turner, General 
Motors, Amateur Radio Digital Communications e Cisco.

MOTOROLA SOLUTIONS

FOUNDATION

Acesse swe.org/learning/high-school-leadership-academy ou envie um e-mail para 
swenext@swe.org para saber mais!
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Episódio 1 da 
SWENextTV: Técnicas 
para 
autorrepresentação

Episódio 3 da 
SWENextTV: Currículos 
e cartas de 
recomendação

Episódio 5 da 
SWENextTV: Bolsas de 
estudo e auxílio 
financeiro

Episódio 7: Explorando 
as carreiras com o 
painel de parceiros da 
SWE

Episódio 9 da 
SWENextTV: Cerimônia 
de formatura do SHLA


